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Vedr. Høring om forslag til ændring af dagpengeperioden.

På vegne af ASE skal jeg hermed bekræfte modtagelsen af Arbejdsmarkedsstyrelsens 
høringsskrivelse af den 27. maj 2010.

I forbindelse med de politiske forhandlinger og aftalen om genopretning af den danske 
økonomi har ASE noteret sig, at dagpengeperioden forkortes fra 4 år indenfor 6 til nu 2 år 
indenfor 3 år (referenceperioden).

Dette fremgår, at det tilsendte lovforslag, der skal til 1. behandling i Folketinget den 31. 
maj. 2010, forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2010.

Vi har også noteret os, at en del af forliget går ud på, at kravet til genoptjening af en 
dagpengeret skal hæves fra 6 mdr. til 12 måneder fuldtidsbeskæftigelse (52 uger) indenfor 
3 år.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at selv om der ikke udbetales dagpenge, fx 
fordi medlemmet er i beskæftigelse, forbruges der fortsat af referenceperioden.

Med kravet om 12 måneder fuldtidsbeskæftigelse betyder det i praksis, at den ledige har 2 
års dagpengeret indenfor en 2 års referenceperiode. Medlemmet har således reelt ingen 
referenceperiode

Det må derfor fremover forventes, at en del ledige vil miste deres dagpengeret som følge 
af at deres referenceperiode udløber, inden deres ret til dagpenge er opbrugt.

Optjener et medlem en kommende beskæftigelsesperiode ved korte arbejdsperioder, evt. 
ved deltidsbeskæftigelse, eller har han en eller flere sygdomsperioder af kortere varighed 
(under 6 uger), vil han kunne miste sin dagpengeret, inden han har optjent et nyt 
beskæftigelseskrav.

ASE vil derfor foreslå, at der sker en tilpasning af den tilknyttede bekendtgørelse om 
beskæftigelseskrav og dagpengeperioder – pt. bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 
2006 med tilhørende vejledning – så det sikre at medlemmerne generelt har ret til 2 års 
dagpenge – som det har været tilsigtet med det forlig, som lovforslaget er baseret på.

Med venlig hilsen

Flemming Thyge Andersen
Kontorchef
Direktionssekretariatet
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